Celostátní síť pro venkov
Celostátní síť pro venkov (CSV) byla v České republice zřízena Ministerstvem zemědělství v roce 2008 jako komunikační platforma za účelem propagace Programu rozvoje venkova (PRV). Hlavní myšlenkou CSV je sdílení zkušeností a poznatků a jejich
předávání aktérům podílejících se na rozvoji venkova a zemědělství. Sdružuje mnoho významných subjektů – partnerů, kteří
působí na venkově a přispívají k jeho rozvoji. Jejím partnerem se můžete stát i Vy a pomoci tak rozšířit množství aktivit, které
CSV realizuje. Celostátní síť pro venkov realizuje se svými partnery celou řadu zajímavých aktivit vzdělávacího, informačního
a propagačního charakteru. Fungování CSV je založeno na přístupu „zdola nahoru“, který umožňuje získávání zpětné vazby
pro orgány státní správy. Budeme rádi, když nám na našich akcích tuto zpětnou vazbu předáte.
Více informací o CSV na stránkách:
Státní zemědělský intervenční fond
www.szif.cz/cs/celostatni-sit-pro-venkov
Ministerstvo zemědělství
www.eagri.cz/venkov

TEMATICKÁ PRACOVNÍ SKUPINA

Ovocné stromy v krajině s vazbou na krátké dodavatelské řetězce
Tematická pracovní skupina (TPS) je jednou z aktivit CSV, odborníci a partneři CSV se zaměřili na problematiku odolných tradičních druhů ovoce ve vazbě na erozi, klimatické podmínky krajiny a zadržování
vody v krajině. Dalším z cílů bylo řešit bezpečné využití ovoce, možnosti diverziﬁkace v zemědělství a šíření
informací k možnostem doplňkových podpor prostřednictvím Programu rozvoje venkova 2014–2020
zejména prostřednictvím operací:

• 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
• 4.3.1 Pozemkové úpravy
• 10.1.1 Integrovaná produkce ovoce
• 11.2.3 Zachování postupů ekologického zemědělství – ovocné sady
• 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců
•
•

a místních trhů
19.2.1 Podpora provádění operací v rámci místní rozvojové strategie
19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce MAS

Více informací o činnosti TPS:
Státní zemědělský intervenční fond www.szif.cz/cs/tematicke-pracovni-skupiny
Ministerstvo zemědělství www.eagri.cz/venkov

Motto: „...Zasadím hruštičku u cesty bílé za naší vsí, až ona doroste, hruštičky sladké
utrhnu si…“ Ilja Hurník
foto: archiv SZIF

PŘÍKLADY DÍLČÍCH AKTIVIT TPS:

Dvoudenní zahraniční exkurze do Rakouska „Ovocné stromy v krajině, uplatnění místní produkce a krátké dodavatelské řetězce” (červen 2018). V rámci programu účastníci navštívili zemědělskou školu LFS und AGRO HAK Mistelbach; katastrální území
Mistelbach s ukázkou pozemkových úprav; půdoochranná opatření v Atzelsdorfu; katastrální území Perná, kde byla v návaznosti na pozemkové úpravy realizována výsadba ovocných dřevin; Mandlárnu Hustopeče s prezentací spolupráce v rámci krátkých
dodavatelských řetězců.

Zemědělská škola LFS und AGRO HAK Mistelbach
foto: archiv SZIF

Mapa spolupracujících farmářů a sedláků
na zemědělské škole

foto: archiv SZIF

Regionální produkty místních farmářů
na zemědělské škole
foto: archiv SZIF

Praktická příručka „Ovocné stromy pro krajinu“ v elektronické podobě ukazuje vliv ovocných dřevin na celkový charakter kulturní krajiny, se všemi estetickými, kulturními, ekologickými i dalšími
funkcemi; ukazuje možnosti bezpečného využití ovoce a jeho zpracování. Každému čtenáři přináší odpovědi na otázky, pomůže se zorientovat v rozsáhlé problematice nebo alespoň bude inspirací
všem, kteří přispívají k podpoře udržitelného rozvoje zemědělství a péče o krajinu a ke kvalitě života na venkově.

INFORMAČNÍ MATERIÁLY

15 TEMATICKÝCH PLAKÁTŮ, v digitální podobě, které je možno samostatně stáhnout
METODICKÉ A PRACOVNÍ LISTY ŽIVÁ ZAHRADA PRO ZŠ A SŠ - v digitální podobě, které je možno samostatně stáhnou
PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA „OVOCNÉ STROMY PRO KRAJINU“ v digitální podobě, kterou je možno samostatně stáhnout (https://www.szif.cz/cs/publikace_csv)
3 VIDEOPOŘADY: Jak se sází a ošetřuje ovocný strom v krajině (díl 1., https://youtu.be/KdKcbprjBy4),
Jak se sází a ošetřuje ovocný strom v krajině (díl 2., https://youtu.be/-gKVpXw5v18),
Jak se sází a ošetřuje ovocný strom v krajině (díl 3., https://youtu.be/LPeVWBb0Sbo)

